Conexus is bevoegd gezag over 31
scholen voor basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs in de gemeenten Heumen
en Nijmegen.
https://www.conexus.nu/

Kindcentrum de Uitdaging
Pijlpuntstraat 1
6515DJ Nijmegen
024-7503380

Kindcentrum De Uitdaging is een nieuwe basisschool in Nijmegen Noord.
Op dit moment zijn wij gehuisvest in voorzieningenhart De Klif en zitten wij volop in de ontwikkeling richting
nieuwbouw. Wij gaan in het weekend van 29 juni over naar ons nieuwe gebouw in de wijk ‘De Grote Boel’!
Het nieuwe gebouw zal ongeveer 500 leerlingen kunnen huisvesten.
Het gebouw is ontworpen en wordt ingericht, passend bij onze schoolvisie. Kinderen werken niet alleen in
lokalen, maar ook op leerpleinen. De Uitdaging is een kindcentrum, in hetzelfde gebouw is een KDV en BSO
gehuisvest.

Wat verwachten wij?
Als conciërge ben jij verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het
gebouw. Je verricht conciërgewerk en daarnaast klus- en onderhoudswerk, in- en rondom het
schoolgebouw. Daarnaast houd je toezicht op de leerlingen en verleen je hulp bij calamiteiten.
De werktijden zijn van 8:00 t/m 17:00. Je werkt in eerste instantie 3 dagen, maar dit zal uitbreiden naar
een fulltime functie. Daarnaast werk je soms ’s avonds. Je werkt voornamelijk 's avonds wanneer er
bijvoorbeeld een ouderavond of een andere activiteit wordt georganiseerd.
Ben jij……

• Ervaren?
• Flexibel?
• Collegiaal?
• Initiatiefrijk?
• Betrokken?
• Iemand die ook voor zijn/ haar omgeving heeft?
• ICT vaardig en technisch (handig?
• Positief ingesteld en bezit jij over een dosis humor?
….. Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat wij vragen:
• Minimaal mbo niveau 4 werk- en denkniveau
• Ervaring binnen een soortgelijke functie is een pré
Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature? Klim in de pen!

De sollicitatiecode van Conexus is van toepassing op deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Voor meer informatie over de school of Conexus: https://www.conexus.nu/

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Vanessa Bijsters (directeur Kindcentrum
De Uitdaging) via vanessa.bijsters@de-uitdaging.nu of tel: 024- 7503380/ 0611539667.
We zien je korte krachtige motivatiebrief, met cv, graag in onze mailbox, vanessa.bijsters@deuitdaging.nu voor donderdag 28 februari 2019. De gesprekken zullen op maandag 11 maart
plaatsvinden.
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